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D E

G E E S T
Van^

Mattheus Gansneb Tengnagel,

In d'andere wereld by de ver-

ftorvene Poëten-^.

Tot AMSTERDAM,
By Gerrit J/insz> Bock-vcrkooper inden Engel. 1652.
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Da GEEST van

M. G. Tengnagel>
In d'andere werelt by de verftorvene

Poëten.

Oei ik niet een ander wezen.

Nu ik iiyt'et leven ben,

Datmy zo geviel voor dezen.

Zomy nu noch heugen ken

'

'kleefde meeftin zond' en fchande,

'k Heb zo weynig nut gedaen.

Och ! waer zal ik nu belande

Langs dees onbekende paên ?

Bleek gebeent befpreyt hier d'aerde,

Is 't van menfchen ofgediert >

'cZijn van mijn gekochte paerdc'j

*k Ben in Gelderlandt geftiert

;

Daer ikmet mijn fpitsbroêrs ftreefde.

Op dat ik, in dit geval,

Hoe ik met de Meefters leefde.

Eeuwiglijkgedenken zal.

'k Ben vol fchrikken, 'k ben vol beVea.

't Herte fiddertin mijn lijf.

Ach wat heb ik al bedreven

!

'K weet van anxt nau waer ik blijf.

Dat ik, in de tijt, nooyt dachte

Denk ik nu, laes! uyt de tijt

;

Dat my nooyt te knagen plachte,

Knaegtmy nu j
ja , 'k was verblijt,
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Als'ik, in mijn fchelmerijen,

Vuyle vonden aerdig von.

En die vonden wift te vlijen,

Dat 'et in de konft belton.

Voerman, die de Schouburgs wagen

Aefrechts mende, weet gy 't niet,

Hoe dat ik, voor dou en dagen.

Pleeg te zingen aen uw liet^

*t Waart nu alles voor mijn oogcn.

Wie was niet, als ik, in ly ?

Wie ik immer heb bedrogen.

Of belogen, ftaet voor my.

'k Zie hier Waerden, en Waerdinnen,

Die my deden goede cier.

Om haeriiooderuft te winnen.

Die van daer, en dees van hier.

Elck dringt my,om betalen,

Woort dat my in 't herte fnee.

Met een fchrik, die 'k niet kon malen.

Maer als ik het kon ontlpringen,

't Was met hantfchritt, eed , of lift,

'k Pafte niet op zulke dingen.

Mits ik van geen naween wift.

Datze noch uyt Woerden quamen,

Uyt den Haeg, of Rotterdam,

Ofuyt Haerlem, 't was te ramen.

Mits ik daer zo dikwilsquam j

Ia uyt Geldre, 'k zou 't verfchoonen.

En uyt Zeelant, 'k nam *t in beft,

Maer ik zie 'er zich vertoonen,

Buyten oijs vereent geweft.
d'Aut-



d'Antwerps Leeuw brant in zijn oogen.

'k Stelde 't huys in rep en roer.

'k Heb met hautfchrift hem bedrogen.

Mager loon voor koft en voer.

Londenaren dringen mede

Om betaling, die hen mift,

Franfchen uyt wel twintig fteden.

Die ik eer te vinden wilt.

Vaderftadfe drinkverkopers.

Die my fchromen, in mijn pijn,

Stiertfe van my, defe lopers i

'k Zal aen u verfchuldigt zijn.

Want mijn Broér zal u gedenkenj

Niet die naer Vyanen trekt

;

Maer wien zijn gedachten wenken.

Hem die uyt den dooden wekt.

Wat mijn erfdeel op kan halen.

Zal hy, die goê blijken doet,

Met een goet gemoet betalen:

Daerora, die wat hebben moet.

Steurtmy nu niet , uyt genade,

In mijn pijnelijke gang,

Op dees onbekende Paden,

Die my heden zijn te bang.

Ia te ftromplig en te bange.

Voor mijn afgepijnt gedacht.

Welck een plaets zal my Bevangen?

Waer of ik nu wort verwacht?

Zou ik noch wel mogen hopen,

Datik,gunftigdoor 't geval.

Zulk een placts zal vinden open,

Daer ik garen wezen zal?

A 3
Ziet
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Ziet ik ben als ingenomen,

Dat ik iewers hier of daer.

Noch by zulk een volk zal komen,
Daer ik eertij ts wel by waer.

'K waer niet qualijk by Poëten.

'K was dan iu mijn hooftftofook.

*K moet het immers nuhaeft weten.

Zie ofhoor ik geen gefpook?

Want my naekt daer iets van varre.

'T zijn ook geeften , naer ik zie.

Zou ik hen wel naken darren ?

Ik ken deze, ik ken die.

Daer is lan van Arp , die blafer,

DieeerPrixus Helvaert maakt',

O ! wat is hy daer een razer

!

Wat heeft hy al uytgebraakt

!

Van hetTarters rijk , en blaken;

Van het branden, van het braên j

Van het knerflen, van het kraken.

Dat een 't hair te berg moet ftaen.

Deze, daer hy zich zou geven,

Daer de lefte hoop op ziet.

Op de oever van fijn leven,

Zich op *t Schouburg flepen lieti

Om die eygen eyfT'Iijkheden,

Voor zijn left,tc zien verheelt.

Daer is Moors , zijn makker , mede.

Die niet min van Duyvels fpeelt.

Die met Duyvels Duyvels gierde.

En hoe d'ene d'ander vat,

En zijn redens daernaftierde.

En niet anders aertigs had.



'K zie Byron daer, 'k meen fijn maker
Roelants , die hem buldren doet:

Wat's datook een duy velbraker

!

'K krijg een grilling in mijn bloed,

Die mijn hair te berg doet rijzen,

Als ik myt gedacht verbeel.

Keyzer , deeer duyzentyzen

Als *t gefpeeld wiert op 't toonecl.

Daer is Pels ook , die van prachen,

En van fchennis altijt fprak;

Maer wie zou'er niet om lachen,

Dat de nijdigheythera ftak.

Toen , omVofkuyls Hillebranden,

{ 'K denk dat die hier mede treet

)

Men zijn Trineus zo verbande.

Dat er niemant nu van weet.

Hillebrant moeft herfièloos heeten.

Zonder lip oftant daer by.

Hoofden waren zonder weten,

In de goudePoëfy.
'Tmoeftookd'arme Schouburg gelden,

Die geen oorzaek was geweeiti

Mits hy deze veerfen melden,

Daetlijck door zijn vlugge geeft.

'Tis een tempel van de guyten,

Opghebout met weefcduyten,

Dieze prachen by de buurt,

Daer met fchennis en met logen,

Wort de Kerck haer recht ontogen,

Dooreenvolckom geit ghehuurt.

*T bleef hem ook niet onvergolden,

Want de Vos , die loze gaft.



Die , zo 't fcheen, dit weynig bolden,

Heeft'er ftraxweer op gepaft.

Pels,een ftijl van alle guyten,

Wenfcht noch wel om weefe duyten,

Als hy in vrou Venus buurt.

Zijn verdroogde keel gaet logen

Met de Rotterdamfe toogen,

Daer zijn wijf haer buyk verhuurt.

Maerwie zie ik daer zo eeren,

Yder, t fchij nt , draegt voor hem zorg,

Wil zijn byzijn niet ontbecren.

'T is de Ridder Rodenborg,

Die in vierenveertig uren,

'T fpel,als tweepaer fpellen,maakt

,

'Twelk ook wis geen eeuw zal duren,

Om dat het geen fant-aar raakt;

En gebout is , zonder palen,

Dies het werk niet kan beftaen,

Vlug van geeft, en rijk van talen.

Arm van rijmen welghedacn.

Even op alzulckeen wijze

Maekt' hy ook zijn Ifabel

Tegens Kofters , waertom prijzen.

Die om wel fchreef, niet om fnel.

Nu om 't oordeel kort te vellen,

Lufthetiemantdat ik't vel.

Al zijn zesentwintig fpellen

Zijn niet waerdig eene fpel.

NefFens hem de Minneftichter,

Die met roos en lely pronkt,

Dat is Krul , die zoete dichter.

Die zo menig ziel ontfonkt

:
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Met van liefd' en min te fpreken,

By zijn kruytjes in het groen,

By zijn lomren , by zijn beken,

Daer de liefde min kan voênc

Dit gelif lafzult gy vinde

In Heieen , en in Diaen,

Celion en zijn Belinde,

Uyt Aftreas minneblaén.

Claudian en Juliane,

Dyanier wien Theodoor,

Wou tot nieuwe liefd' vermanen.

Wijl hy d'oud door ramp verloor*

Hoe de blinde Minnaer minde.

Rofonire Rofiljon.

Tiradatcs , die ontzinde.

Die tirannig lieven kon.

Philidaatje met haer Cloris,

Cloris met zijn Philida,

Daer het liefde na en voor is,

Daer het min is, voor en na.

Ranicles mint Rofemonde,

En Alcip om Amril brant;

Mits de liefd" en min haer wonde:

Rodomont, en Arjodant.

In zijn zangen , in zijn dichten.

Van de min en van *t gevry.

Minnebeelden ,
Minneplichten,

^ Min en zinnekofery.

^ Wie zou zulx niet gaende maken?

\
Wie zou naer de min niet gaen?

Wie zou niet van liefde blaken,

I
Door het lezen van zijn blaen?

B Daer
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Daer op volgt een vol gepeynfen.

Jacob Struys is't ! lieve maet,

Wat heeft toch uw noodlots veynfen,

By uw Ariaem* gebaet?

Gy moeft haer met fchande laten.

Oufeels dochter was begunft

Van 't gheval, dat u toen hate.

Des was al uw doen om funft.

*K zou zijn vonnis fchier verfloffen:

Gy hoeft niet van Proferpij n,

Styrus , Romeo te ftoffen

Wijl zy 't niet meer weerdig zijn.

*X zijn gelijk na Paefchen vijgen:

Het is nu een ander tijt.

Die veel beter lijdt het zwijgen,

Dan hy zulcke fprekers lijd.

Men ftaet op een woort te ftippem

Hoe op volle redens dan?

Och daer zijn zo blinde klippen!

Hoej'er mijt,je raekt^er an.

'K zie de groote bruylofs Hymen,
Startermeen ik, die de maet

Van zijn ftaet verloor door rijmen.

En moeft fterven als Soldaet.

Hy is yverig in rede.

Want daer is noch eene by.

*T fchijnt een man vol geeftigheden,

*K zou haeft ramen wie het zy,

Naer ik aen 't gelaet bemerke.

'K zag hem nimmer,dat ik weetj

Maer datmy daer in kan fterken,

Is dathy by Starter treet»



Niemant is *t dan Brederodc,

Fenix in de boertery.

Die de menfchen , die de Goden,
Streelde met de Poëfy.

Starter was zijn vrint in 't leven.

*T bleek ook aen zijn Angeniet,

Die hy, onvolent gebleven.

Door zijn Starter enden liet.

Wie zie ik zo hoflijk groeten,

'T is Man-groot, 'k meen Hogendorp,

Met zijn Prins raoort zonder voeten,

O wat wift die vent een florp

Uit de hengftebron te ftrijken

!

Hy zet *t een voor 't aêr , dien bacs,

Wijft my dacr in zijns gelijken,

'Kfchenk u louter finterKlaes.

Konftantinus, Konftantijntje,

Of verzin ik my Margriet?

Is *t een man , een maegt , of kijnqe,

Zijtgy 't al , of zijt gy niet?

Drolger grepen in het rijmen.

Zagmen nimmer, was hy dol >

Zou ftapj an dacr van niet zwijmen?
Weetje wie ik meen > van Zwol.

Jepthas vader, Abram Koning,

Die het goude Bybel ftof

Pleeg te fteiien ten vertoning.

Op het Schouburg, ofhy 't hof
Voor had van de grote , wijze.

Rijke Koning Salomon,

Die het wil, die mag het prijzen,

'K zou niet willen , fchoon ik kon,

B 2 Von-
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Vondel durft zich onderwindeni

^och is onze tael gheweeft,

Daer men zijns gelijk zou vinden?

Jammer dat die grote geeft

Kan gedulden , in zijn harflen,

Byzijn eedlePoëfy,

Al de grillen , al de farcen

Van de malle Papery.

Daer komt Izak Vos aen hinken.

'T podegra fteekt daer noch in.

O wat heeft die gaft al quinkken,

In zijn Mof, en zijn Moffin?

In zijn niemant ; in zijn iemant,

Daer hy niemandal geeft toe;

Maer deze iemant, ftorrals niemant

In het huys van ArremoQ.

*K moet van lachen my bepiflen.

Niet om dat ik Codde fpeur;

Maer om zijn gelijkeniflen,

Die hy met zo fchonen kleur,

In Alfreda wift te malen,

En dieMulfert,docht,0 dood!

Dat dit werk veel fchoner ftralen.

Dan die grote Velfen fchoot.

Daer is Koodmans , die deBafen

Tarte met zijn rijmen uyt:

Maer hoe windig kon hy blafen>

Met het veelderley geluyt

Van de tromlen voor Pavyen;

En hoe zijn Ulifles dwaelt.

Die zijn twintigjarig lyen

By zijn Peneloop bepaelt.



'Kzie drie Artzen van ter zijeui

BarentjKlaes , en lan Fonteyii,

Die wel eer de rijmerijen

Achten groot en mackten kleyn.

'T waren minnaers in haer darmen

Van de Poëfy : maer. Ach!

Zouj'er over nietontfarmen,

Datz er by in Armoe lag>

Z'hadden hacr, eylacs ! ontogen,

Al haer glants, en al 't cieraed,

Datze als naakt ftont voor diens oogen.

Die'er kon in het gewaet:

Daerze Hooft wel eer in kleden,

Daerze Huygens mee verrijktj

Daerze Vondel in doet treden.

En daer zy door Kats in prijkt.

*K moet er ietwes af verhalen.

d'Oudft wift van't verloren fchaep.

Dat belachlijk fpel te malen.

d'Heer noemt zijn Difcipels knaep:

Zy den Baes hem weder, even

Of 't een Metflaer was^e Heer.

Vraegt hy naer des volcks leven.

Zonder beet*ring , zy dan weer.

Het is al verloren fluyten,

Als het paert niet piflen wil,

D'Heer daer op j loopt dat niet buyten?

't Euangely zwijgt dat ftil.>

Klaes dee my zo vaakmael zwijmen.

Als ik in zijn huys moeft treên,

Door het lezen van zijn rijmen

;

Was ik niet, hy was te vreên.

B 3
Barent
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Barent dpoegzig watbedachtcr,

Rijmd' ook niet in overdaed.

't Dokterfchap maekt hem gheachter,

Dand'onnoofle Fortunaet.

Hy befpringt wel twintig Steden,

In zijn fpeeltijt op zijn reys.

Twaseenlamte in 't fpel zijn leden;

Schoon het anders had zijn eyfch.

De verovering van Rhodes,

Danft zoomee wat op die trant.

Dat een misflag al te fnood is.

Voor die Schipper op het lant.

Daer is Kemp, die met zijn Ofman,

Meent dat hy veel wonders zeyt.

Is'et zo, ik feg dan los an

:

'T werk is vol onnofelheyt.

Yflelijker rijmer zag me
Ooyt Toneelfpel brengen voort,

Als daerKollera,of belagme,

Zooje beter weet of hoort.

Daer komt lif-laf noehtc lijmer;

Maer een groffmit in zijn ftof

:

'T is de fchrikkelijke rijmer

Herkmans, die hetZeevaerts lof,

dat van de Kaelkops dichte:

D'ondergang van Tyrus fchreef:

En de flag van Vlaendren ftichte;

Daer Prins Maurits winnaer bleef

'K loof dat alles kraekt' en knarfte

In dit yflelijke werk.

Ja de drukpars zelve barfte;

Borft hy niet , zo was hy fterk.

Daer
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Daer zie ik noch vier gelijken:

'K doolde, noemd ik , wie daer vaa

Hoord Apolloos prijs te ftrijken.

Wilj 'er weten, k noemer dan.

Meyndert Vofkuyl met zijn fpellen,

Daer zo weynig pit in is.

Dat ik 't oordeel niet kan vellen,

Wacrin meer ,waer in min is.

Maer zo Martcnoom van Roflen

Was volmaekt, wat fpel had hy
Van 't toneel niet konnen boffen?

Wraek en weerwraek moeft aen zy.

Daurkant met zijn Seftiljane,

Mildert met Virginia.

Leeft er , kont gy , zonder tranen.

Of de üecht* Harcilia

:

Rijgfe vry aen ene veter.

Met ons Koolvelts Hertogin,

Eu zijn Velfen , ook niet beter.

Want daer fteekt geen Hooftftofin.

Hy pleeg nochtans veel te gelden,

Mogt zo flecht zijn als hy wou:
Maer een kender gafgeen fpelde.

Die 't om 't geit naau lezea zou.

'Kzie daer noch een deftig treden.

Op het voetpat van die vier;

Die kon ook zijn breyn befteden:

Het is Salomon Queftier,

Die de griexc Amadis dichtej

Die van Soudan Sair fchreef.

Die zo *t out Toneel verlichte,

Dat'et hem verfchuldigt bleef.



',K zie Bodecher acn d'een zijde

Met zijn Dido afgedwaelt.

En zijn Munt-Godin, O lijden!

Heeft ook ramp zijn tijtbepaclt:

Zyftorfom Eneas wille,

Vol van wanhoop in de Zee,

Hy van razerny'er grillen.

Was haer lot quaet , 't zijne mee.

Daer's de fnaekvan alle fnaken,

Roemer VifTcher , meen ik, die

Quik , en quakken wift te maken,

Waer by ik geen Dochters zie.

'K loofzy zijn op hooger falen,

By van Bacrle, en de Droft,

Daer de Pocfy'er ftralen,

Naer den eyfch , van leenen koft.

Moftacrt moet daer mede wezen;

Want hy hier aêrs wezen moft.

*T was een man,aie ook voor dezen

Zeer ghezien was by den Droft.

'T oordeel om een fpel te ftichten

Was niet kleyn , maer groot by hem;

*T rijmen moft voor Vondel fwichten.

Niet het uyten door de ftem.

'Kloof zyme byhen verwachte,

DieSybil,dienu zo dicht.

Dat haer voor en nageflachte.

Zelfde Roemers,voor haer zwicht.

'K wijck van 't fpoor af, buyten reden.

Ja ik zeker
,

't mag niet gaenj

'K moet te met wat nader treden,

'K raek dan weder op de baen.

Tpaft
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*T paft nietdat ik zo verander.

'Kzie daer weer een, wie of'tis?

'K merk het, Karei van der Mander.
'K ken hem door zijn becldenis.

Nieulant volgt hem,bly van herte.

Die eer zeven fpellen maekt,
Daer noch Brabant op kan tarte,

Mitsz'er nimmer zijn gelaakt.

NefFens hem ftaet van den Branden,
Die ik 't Antwerp zag ter plaets,

Daer'k hem als een os , met banden,
Binden wou , mits hy zo vaets

D'eygen Spaens Heydm dorft rijmen.

Die ik rijmde lang voor hem.
Och ! ik raoeft'er door bezwijmen.

En verloor de geeft en ftem.

'K moet'et nu wat kortjes maken,
'T is te walglijk zo veel fnap.

*K zou'er qualijk uyt geraken.

Beft dat ik naer 't eynde ftap;

Daer's Stribee dan ; daer s van Santen,

Met een ander telloos tal.

En ontelbrc Comeedj anten,

Daer van ik wat noemen zal.

Daer 's de Bray , die 't al verbeelde,

lofFer, Hoer, of Koningin.

Trots als Keyzer Keyzer fpeelde.

Speelde hy voor Keyzerin.

Pieter Aertz' , en Zacharyas,

Jan de Harp , en Harripoen,

Nieuwen Haen die al , dier by was,

Stree 1de met zijn gecx caproen,

C Daefs
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I

Daer's van Ilt,clie van geen bingel,

Maer een man wou zijn genood .

En hy zag gelijk een ingel,

Als ik fomtijts hem ontbood;

ïQu eens buyten, dan eens binnen,

Nu eens dacr , en dan weer hierj

Silderoiint hy kon zo ninnen, .

'tWas danwijn,of twasdanbien

'T cierfel onzer eeuw toneelen,

Tomas Keyzer, meen ik, die

Ziel en zinnen pleeg te ftreelen,

lk,als Keyzer, naadren zie.

Die de werelt zo verbeelde,

Stem noch uytfpraeks weerga had.

Zelf ook met zijn wefen fpeelde,

Als hy maer 't toneel betrad.

Jan van Sanen , die vermaerde

Speelder op 't toneel geweeft.

Jammer dat zijn ftem veraerde:

Want hy fpeelde zo de beeft,

Dat op 't left de fpaanfe mieren,

Schriklijk fpookten in zijn keels

Noch kon hy 't toneel vergieren,

Maer het fchort* aen 't befte deel.

Daer's de grote Vrouvertoner.

Die tot ouderdom zijn baert

Scheeren liet , wiert hy niet fchoner,

Hy wiert Icelijk uyt'eraert.

Zoo door outheyt, als blanketten.

Evenwel hy liet et niet.

Voor de dood het laten zette.

Denk dat gy lan Bos daer ziet.

\^illem



Willem Ruyter , die Prefbyter,

Die in Amftels proef, in 't top

Van zijn outhcyt, zey, voor rayter.

Zet rayiiude ftrontpot op:

Want hy zal niet qualijk voegen,

Volgd' hy , op t gezalfde hooft.

Dat dit Vondel kon genoegen.

Die het hoord', is nooit gelooft.

Van den Bergs Adriaentje,

Die 'k zoo vaakmael hebgeftreeltj

Als ik , in haer niinnebaentje,

Heb het minnefpel gefpeelt:

En zy kon 't zoo lijdig veelen;

*K fchild'er weynig wie 't haer dec,

Na dat Frans , de gek in 't fpelen,

Eerft zijn mes ftak in haer fchee.

Z'is nu by geen vreemde klanten;

Maer by zulckc daerfe hoort.

En dat zijn Comcdianten,

Daerfe vaak van is geboort:

Zy is ook van zulck geflachte.

Want haer Zus fpeelt noch met vlijt.

En haer Vaêr, die hooggeachte

Speelder in zijn jonge tijt.

Die Jeronimo van Spanje,

En de jonge Polidoor;

En Andronicus , waer vanje

Lichtlijk mee iets ftaet te voor;.

Eerft op 't duyts toneel dee leven;

En befchimpt' in gramme fchijn.

Die 't veel beter verf kon geven,

Datmen ftoffen nam van zijn.

C 2 Maer
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Maer wat komt my al te voren?

*K zie de hmkende Vulkaen,

Die ik zo lang had verlooren.

En die na Guinee moeft gaen.

W'hebben Geldre deurgelopen:

Van die fpitsbroêrs was hy een.

Die my hulp de paerden koopen,

Daer 't gebeentmy van verfchcen»

Zeker ik had geen gedachten

Hem te'vinden daerliy treet;

*T was het mmft dat ik verwachte,

Hy is fpeelder noch Poeët.

'K loofhet is van Wafnaers wegen.

Die zoo fterk in yver is.

Dat hyVaêrs Kantoor zal vegen.

En dat die hier fchrijver is.

Klaas van Harten zie 'k daer hinken,

Harman Keyzer , Robberts Jan,

Koolvelt met zijn oogje pinken.

Met noch vele , die ik kan.

En nooyt konby mijn gedenken,

Z'hebben my al in 't verzichtj

laze zeker , want zy wenken,

'K voel derhalven my verplicht.

Om dat fchoon getal te groeten.

Vreugt ziet hen ten oogen uyt;

Elck voegt zich om my t'ontmoeten,

Daerom was 't njet mis geduyt.

Dat ik ei-g^nsplaets zo» vinden,

Daer ik wel zou zijn gemoet.

'K nader daer mee tot die vrinden.

Vrinden , weeft van my gegroet.



J)e andere Geejlen derVoêteji,

hem kennende , roepen

gelijkethant.

Welkom, welkom Tengenagel.

Welkom moet gy Ganfnebzijn.

Welkom Heerfchap van lan Hagel.

Welkom Zon en Manefchijn.

Welkom, welkom Lindeblader,

Frik in 't voor en achterhuys.

Aller Ichelmerijen vader.

Broeder van het Rode Kruys.

Welkom, welkom Frik in 't donker,

Stookervande gayle min.

Welkom ftateloze lonker.

Maker van de Spaenfch Heydin.

Welkom meèfter in het fchrijven.

Dat Dyane fchamen deej

Zet u nu,om hier te blijven.

En verhaelt ons op dees ftee

:

Al uw rijmen , al uw dichten.

Al uw klucht' en guytery,

Daerge mee de jeugt ontftichten,

Schoont haer een vermaking zy-

Zetje dan om op te lezen.

Wees voor ons hier niet befchacmt.

Gy pleegt nooit befchaemt te wezen^

Daer 't u fomtijts had betaemt,

C 3 Hier's
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Hier *s ook niemant van deez' Helden,

Die't zich immer heeft gefchroomt.

Als hy al zijn daên vertelde,

Schooner zo wat vuyls in koomt.

Wat gy wilt van Brero lezen,

Of van Starter, Rodenborg,

Of van wie dat het mag wezen,

'T ifler, lees dan zonder zorg,

Ookmoogtgy't ons niet ontzeggen.

'T is dan qaaet,x)f t is dan goet.

Mits de wetten hier zo leggen,

Dat elk 't zijn vertogen moet.

En wy hebben een Regifter,

Daertot nu onz' werken ftaenj

Ziet'et door, niet eene mift'er,

Uwe moeten ookdaer aen.

Zfe^ee0'-v4n Tengnagel.

Vrinden leggen zo uw wetten.

Recht dat ikm'er onder ken.

*K wilm'er ook niet tegen fetten.

'K dank u , dat ik welkom ben.

'Kzal uwilliglijk genoegen.

'K hebfe byme. Zetje dan.

Wilt u maer tot luyftren voegen.

Hoor, de Voerman komt voor an.



D^ONBEKENDE

VOERMAN
VA NT

SCHOU-BURGH.
W Onder, wonder, noch eens wonder

!

't Gatleyt boven , 't hooft leyt onder.

En het gaetter wel verkeert

Daer de knecht fijn meefter leert.

Onfe wagen die fou hollen,

Stond zymaerop rat, of rollen:

Want mijn Ezels gaender voor,

Sonder wetenfchap van fpoor.

D eerfte draeft vry wat hoveerdigh,

En de tweede gantfch oneerdigh.

Doch de derde valt foo goet.

Dat ick d'Ezel prijfen moet.

'K ben met 't vierde heel bedroogen,

't Arme beeft heeft glaefen-oogcn.

En het kijckter niet meer ny

t

Als een Vinck doet inde muyt:

Maer het vijfde moeft ick hebben.

Want de haver inde krebbcn

Wou aen 't waflTen met gewelt

Offeftondop't open velt,

Daerfe fwelt van dauw en regen>

Had ick Slock-op niet gekregen

'k Was nou al aen 't dorlen vaft,

Daer ick nu van ben ontlaft.

Maer wat dunckie van de lefte ?

tis

I
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t Is al vry wat veer van t befte,

Daerom loopt hy oock voor fpeck

Sonder bitjeniii fijn beek.

Ycmant fou hier konnen vragen:

Kan een Ezel fo hart jagen.

Dat hy met fijn fnelle gangh
Karen Voerman valt te bangh >

Daer de luyaert niet wil roeren.

Ofmen moet hem eerft foo voeren

Met een hout dat wacker kleeft.

Dat hy bult offtrepen heeft :

Hier op fègh ick met de waerheyt,

Ondervindingh die maeckt klaerheyt.

Nodeloos word het bediet

Datnien voor fijn oogenfiet.

Heughtje noch wel Kameriften,

Hoe fint Jacob plagh te twiften?

En hy had nieteene Schulp

Die fijn vrome Mcefter hulp:

luyft quam Jantje met fijn Krullen

Om fint lacobs kap te vullen,

En hy gafhem fulckenhert.

Dat de ftumpert lachend' wert.

\ Is geen nood ,bedwinghtjou klagen,

Moetje van de oude wagen,

Seydelantje, ick weet raet

Dat hetjou wat beter gaet

:

Siet wy fullen tTamcn lopen.

En een eygen wagen kopen.

Peerden heb ick al befteet.

Was de wagen maer gereet.

Yfcr-werrick heb ick mede,

Benje fleghjes wel te vreden.

En wy fullen , foo ick meyn,

Dichjes by deLombertzijn,



Dat kan oock voor al niet fchaden,

Vind'jy 't oock fooniet geraden

Jacob Oom > wat dunckjer van>

Wel dat gaetter dan op an.

Daermeeginghliet op een bouwen,'

Op een hacken,opeen houwen,
Datmen in een korten tijt

Alhetyfer raeckten quijt.

En het geit was mee tefbecken.

Arme lacob weer aen 't vloecken.

En de peerden opter loop.

Daer lagh 't alles overhoop.

Hadden die luy fulcken fotheyt,

En haer peerden fulcken botheyti

Hoefal't met mijn wagen gaen,

Daer maer Ezels trecken aen?

Maer dat wil ick wel bekennen.

Dat mijn Wagen niet fal rennen.

Want hy is van Camper-hout
Al te groot, en fwaergebout,

Enmetkalck enfteen geladen,

Sonder rollen , fonder raden,

Soo men ergens rollen vont.

Die ftaen opwaerts in de gront:

Dus en hoef ick niet te duchten
Om het hollen: maer ick fuchte

Dat mijn Ezels g'lijckerhandt

Sullen met haer onverftandt,

Daer geen reden is te fcherpen,

Al mijn Wagen ommewerpen.
En als t onderft boven leyt.

Dan is al mijn werck bekayt

:

En ick kan hem niet oprechten.

Want ick heb geen hulp van knechten:

D



Danje klaerden *t doe fo moy,
Datje haver kreeght voor hoy:

Maerje ginghfe haelt mifbruycken
Door de veelheyt van de kruycken.

Dat ick menighmalen dacht.

Dat het nutter was gebracht

In mijn blaes , en die te hopen.

Om hier na te mogen kopen,

In een eygen ftille kluys,

Warme koft in 't Mannen-huys;

En het overfchottc fenden

NajouMeefters bonte bende,

Dacrjy Ezels felfs wel weet

Dattet beter is befteet

Alsjou holle laepfe baflen

Met haer broekjes t'overlaften.

Dieje dickwils overgaf.

Als een Vereken geeft fijn draf.

WyfeFloris ,fonder weten,

Or die wijs wil zijn geheten,

ly behoorde fulcken doen

Met oogh-luyckingh niet tevoen,

Maer veel eerder uyt te royen,

Dan ick denck het klockend' poyen

Had met jou oock fulcken val,

Als met yemand van haer al:

En het is oock vaeck gebleken

Doorje droncken Hooffche ftreken,

Als de fwarte Leeu fijn vat

Seyde Hopmans Seun is nat:

Maer hy is weer wel gewapend.

Want hy heeft mijn kracht al gapend',

En mijn vochtigh ingewant

Door fijn toogjens over-mant.



Wel wat nood was t datjou finneia

Buyten bierigh , en van binnen

Maelden als een Water-wiel,

Alsje'tfoopje binnen hiel:

Maer je moetje kracht flracks uyten.

Enje iiovaerdy ontfluyten.

Die met fiilcken bottigheyt

Alje malle doen befchyt,

Datje knechten tTamen rotten,

Enje Heerfchappy befpotten.

En een yeder, die het hoord

Barft van lachen,en fchreeuwt moord!

En men acht het voor een wonder

Somer-Vorft,en Winter-donderj

Maer dit wonder is noch meer.

Want de knecht gebiedt fijn Heer:

En de Meefter die moet letten

Op het kind zijn arme wetten:

Kloecke Schipper Tonder fchuyt:

Heerje muntte bijfter uyt!

Maerje gieter fel verderven,

Siet hy rot al in de kerven:

Want daer is niet eene dagh,

Dat hy eens weer drogen magh:

Wou de fteen van 't graf eens wijeken.

Dat zijnMaeckerop mocht kijcken,

Die belaen was met de furgh

Van zijn opgeboude Burgh.

'K meen hy zou zijn borft verfcheuren.

En het arm gewelf betreuren.

Dat zijn maexfcl ongefcherpt,

Schandelijckte gronde werpt.

Lieve Claes het is yerkeecken,

(Soo'tgeoorloft is'te fpreecken

E> 3
Metje
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Metje fchimdiealtijdt maeld.

En ontrent het Wees-huys dvvaelt,

Dacrje eertij ts inje leven

Goede ordre plagh te geven,-

Met een muer , wel hoogh en fterck,

TufTchen 't doeck en 't binne-werck.

Dat malkander foo genaeckte.

Dat het kleyne kapjens maecktej

Kapjens . die men met de koll

Wt de Pap-pot voeden moft)

Hadje doejou eygen kater

Oock een hockjcn over 't water

Achterjouwent opgebout,

( Dat jou koud gcbeent nu rout^

Daer de Dick-kop fat bedwongen,

Soowas't Puysjen niet befprongenj

En hy had oock , foo men gift,

In jou Schouburgh niet gepift,

Doe hy lagh by 't vat te dromen.

Maer wat fel ons hier opkomen?

Sacht wat ! 't is de beft van al

Die de uytfpraeck geven falj

Siet fy foecken al te malen

't Haerlems kind wat moy t'onthalen.

Want dat is haer ooghmerck wis.

Dat hy Vaêr van 't broot-huys is.

En hy kan haer fchier of margen.

Als s' hem om een lootjen vergen.

Wel een vrientfchap doen, foo'k meen

Datfe dobbeld zijn te vreen.

Nou aen 't loopen fonder fchromen,

Cfhet bUnde beeft fal komen,

Jongens, feghick,maeckt ruymftec.

Of hy neemtje daetlijck meej
Voort

Early European Books, Copyright © 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

30D 17[1]



Voort na fchool toe! of depockeii

Selje halen, fonderjocken.

Gut hy heeft foo grooten montj

En daer by niet ongefont;

Wel ! je meughter dan op letten,

'kSweer hy felje heel opvretten :

Want hy komt wel op het fpul,

En hy maeckt het daer foo dul

Met lijnfuypen ,en fijn fwelgen,

Daer de Wcfen haer acn belgen,

En't Ouw-mannen-huys om knort,

Seker ! 't kompter by tekort.

Maer die daer komt moet ick loven,

Want hy gaetfe al te boven:

'Kbidjefiethem doch eensaen,

Lijckt het niet de volle Maen?

Die de heele zee kan dwingen:

Want hy treckt te fonderlinge

Wt het Rotterdamfche vat

Heele ftroomen in fijn gat;

Daer hy wacker by kan fmoocken,

Schijten, fpouwen, grouw'lijck roken:

Letter op,jy holle vraet:

Dattet mee metjou niet gaet

Alsje broêr , die left verdroncken

In *s Stadts-Herbergh fat te pronckeni

En in plaets van daer te zijn.

Was hy ecrft te Loeveftcyn.

Komjy binnen, fonder blyven,

Ick en wil opjouniet kyven:

David buyr jy bent een man,

Die geen zonden doen en kan:

Maer ick wiljeeer verfchoonenj

Wantje ginght jou goetheyttoonen,
Doe
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Doe je left na Wtrecht voer

Op de Hof-ftee by jou moer,

Om het llaegh verwijt te mijcn

Datje 'tBatavierfche vrijen

Liever op 't Toneel liet fien,

Als het Spel van MefTalien.

Holla! 'k zou my hier verpraten,

Maer ick magh het hier by laten,

En bevelen 't voort de tijt:

Die het harde y fer flijt.

'K zie de Son is valt aen 't dalen.

En hy fehiet zij n goude ftralen

In het peeckel van de zee,

En zijn zufter komt in ftee

Met haer ftaet van Hof-gefindcn:

*K mach mijn kooy in't hoy gaê vin-

'Tis koud weer,en ik ben moe. (den j

Goeden nacht, tot morgen toe !

Kot! acn lachen.

^en de ]/lerman.

5IT Helpje lachê,weytfe Voerman

J\,'K docht in 't eerit,hoe gaet die

boer an ?

Doe ick hoorde dat jou fweep
ticken Ezel gaf een llreep

Over rugh, en langes lenden;

Maer doen ick mijn zinnen wend(
N aer de oorfaeck, en het ftof
Riep ick bruytfe , hebj ' verlof

:

Sla zo lang tot dat het wel is.

Waer 's een Leerlingh van Apellis,,!

Die zoo kunftigh fchild renken,
Als dees Voerman met zijn pen?
Schilders kunnent uyterft raken.
En een tronysomtreck maken, i

Maers' en hebben geenverftant
Van een levend' ingewant.

En jy Voerman kunt van binnen
t Breyn met alle drie de linnen,

En'tverftant, al ifterniet,

Duyd'lijck fchildren dat men 'tfiet

Ja wel Voerman,, get hoe kenje >

Uietjc Keesje? feght wiebenje?
Datickjou naerd oude wijs

Met eèn lof, of Klinck-dicht prijs?

j

Holla! dat was oock te olick,

I

Dieje meld dat is een molick,

Daerom laetickj* in jc vree,

Lach maer louter,

Ick lach mee.
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